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ORDEM DE SERVICO N° 07/2010

Dispele sobre a transferencia de bens
adquiridos atraves de importagao direta pelo
CNPq e demais fontes financiadoras para uso
na EESC, sob o amparo da Lei Federal
8.010/90 (Lei de Incentivo a Pesquisa).

Maria do Carmo Calijuri, Diretora da Escola de Engenharia de Säo Carlos da
Universidade de Säo Paulo, considerando o Comunicado do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgico - CNPq, exarado em 26 de maio de 2009,
destinado as Entidades Credenciadas junto aquele Conselho, que enfatiza a
observancia da legislagäo no tocante a transfer6ncia bens importados para
pesquisa, sob o amparo da Lei 8.010/90 a outras Entidades, cujos bens contam corn
importantes privilegios tributarios na aquisigão (isengäo de impostos), no uso de
suas atribuigeies legais, estabelece:

Artigo 1°: Conforme determinacäo contida no artigo 124 do Decreto Federal n°
6.759/2009, fica terminantemente proibida a transferdncia (de propriedade ou
cessäo de uso a qualquer titulo) de bens importados corn base na Lei 8.010/90, que
estejam nesta Unidade para outra Unidade da USP ou qualquer outra Instituica- o de
cunho pOblico, sem o recolhimento prèvio do imposto outrora isento.
Acrescenta-se que o CNPq é o Orgäo nacional responsavel pelo credenciamento e
fornecimento de cotas anuais para importacão e corn isencäo de impostos,
envolvendo todas e quaisquer fontes de recursos (Finep, Capes, Orcamento, Fapesp
e outros). Nos seguintes casos, havera isengäo do imposto:

I — caso a pessoa ou entidade que recebera o bem em transferal-Ida tambèrn seja
credenciada pelo CNPq, mediante prèvia decisäo da autoridade aduaneira;

II — apOs o decurso do prazo de tr6s anos, contados da data do registro da
declaracäo de importag5o, desde que o equipamento / material for transferido as
misseies diplomaticas, reparticties consulares de carater permanente e pelos
respectivos integrantes, e tambbrn as representacties de organismos internacionais
de carater permanente, inclusive os de ambito regional, dos quais o Brasil seja
membro, e pelos respectivos integrantes (Lei n2 8.032, de 1990, art. 2-°, inciso I,
alinea "c e d"; e Lei n2 8.402, de 1992, art. 1 2 , inciso IV);

Ill — apOs o decurso de cinco anos, contados da data do registro da declaragào de
importagão, nos demais casos.

Av. Trabaihador Scio-carlense, 400 - C.P. 359 - PABX (16) 3373-9333 - CEP. 13560-970 - SA -0 CARLOS - SP - BRASIL



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS

Artigo 2°: Acrescenta-se que essas transfer6ncias estaräo sujeitas a fiscalizagão
dos Orgäos aduaneiros e que, na inobservancia desses procedimentos, os prejuizos
recairäo sobre o docente responsavel, o qual mantem vinculo permanente corn
esta Instituicão.

Paragrafo Unico: entende-se por autoridade aduaneira os Orgaos fiscalizadores
pertinentes a Receita Federal.

Artigo 3°: Para efetuar a transferencia de bens para outras InstituigOes nas
condigbes especificadas, no caso de aquisigOes efetuadas corn recursos do CNPq, o
responsavel pelo projeto podera solicitar a autorizagao, primeiramente aquele Orgào,
sobre as observagbes quanto aos impostos. Quanto aos demais recursos, devera
ser solicitada autorizagäo da Diretoria da EESC para que seja pleiteada a isengäo de
impostos junto a Recetia Federal. Ern caso de dOvidas, favor contatar o Servigo de
Importagao da EESC, atraves do e-mail importsc.usp.br  ou telefone 16 3373-9224.

Artigo 4°: As Leis Federais mencionadas nesta Ordem de Servigo poderäo ser
encontradas no enderego eletrOnico http://www.planalto.gov.br , link legislagào; esta
Ordem de Servigo podera ser consultada atraves do portal da EESC.

Artigo 5°: Esta Ordem de Servigo entrara em vigor a partir da data de sua
publicag5o, revogando a Ordem de Servigo n° 06/2009, publicada em 17 de
setembro de 2009.

Sao Carlos, 15 de setembro de 2010.
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